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111    ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ ΑΑΑΓΓΓΩΩΩ ΓΓΓ ΗΗΗ       

Η παρούσα αναφορά αφορά στο παραδοτέο Π19: «Υλοποίηση και συντήρηση του 

project site» του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ.  

Είναι ένα από τα παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 6, του έργου, µε τίτλο: «∆ιάχυση 

Αποτελεσµάτων». 

O ιστοχώρος του έργου, υλοποιήθηκε και «ανέβηκε» στο διαδίκτυο ήδη από τον 3ο µήνα 

από την έναρξη του έργου. Αρχικά είχε τη διεύθυνση: www.iatrolexi.cti.gr και στη συνέχεια 

κατοχυρώθηκε το όνοµα που έχει πλέον και σήµερα: www.iatrolexi.gr.  

Η λειτουργικότητα του ιστοχώρου είχε από την αρχή επιλεγεί να έχει κάποια επίπεδα και 

χρήσεις: 

1. Παρουσίαση του έργου: υπάρχει η περιγραφή, ο σκοπός καθώς και άλλες 

λεπτοµέρειες σε σχέση µε το έργο (ανάδοχος, συνεργαζόµενος φορές, κλπ). 

2. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του έργου: δηµοσιεύονται τα παραδοτέα αλλά 

και τα εργαλεία που υλοποιούνται/υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. 

3. Παρουσίαση επιστηµονικών ανακοινώσεων: δηµοσιεύονται οι ανακοινώσεις – 

επιστηµονικές εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο του έργου. 

4. Ανακοινώσεις - νέα: αναρτάται ότι νέο υπάρχει σε σχέση µε την εξέλιξη του έργου. 

5. Επικοινωνία: Υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης - επικοινωνίας τόσο για το ευρύ 

κοινό όσο και σε ιδιωτικό χώρο για τα µέλη της οµάδας του έργου. 

 

Με βάση τα παραπάνω, από την αρχή της λειτουργίας του ο ιστοχώρος λειτούργησε ως 

σηµείο αναφοράς για το έργο τόσο εσωτερικά (εντός της οµάδας έργου) όσο και εξωτερικά 

(προς κάθε ενδιαφερόµενο).  
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222    ΤΤΤ ΕΕΕ ΧΧΧ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΑΑΑ    ΧΧΧ ΑΑΑΡΡΡΑΑΑΚΚΚ ΤΤΤ ΗΗΗ ΡΡΡ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΑΑΑ    

Ο ιστοχώρος του έργου αναπτύχθηκε σε γλώσσα PhP πάνω σε Apache server και µε βάση 

δεδοµένων την MySQL.  

Πέραν τούτου και για την ανάγκη υλοποίησης κάποιων εργαλείων που αναπτύχθηκαν στη 

συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν τεχνολογίες Enterprise JavaBeans (EJB) 

http://java.sun.com/products/ejb/ και JavaServer Pages (JSP) 

http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/  για την ανάπτυξη εφαρµογών ιστού. Η 

ανάπτυξη έγινε µέσω του περιβάλλοντος NetBeans IDE 5.5.1   http://www.netbeans.org/ και 

του πακέτου NetBeans Visual Web Pack 5.5 που διαθέτει για ανάπτυξη εφαρµογών ιστού. 

Η γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποίθηκε είναι η Java και συγκεκριµένα  το πακέτο 

JDK 6.  

Τέλος, για τις ανάγκες του χώρου συζητήσεων (forum) χρησιµοποιήθηκε το phpBB. 
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333    ΠΠΠ ΑΑΑΡΡΡΟΟΟΥΥΥ ΣΣΣ ΙΙΙ ΑΑΑΣΣΣ ΗΗΗ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤΟΟΟΧΧΧΩΩΩΡΡΡΟΟΟΥΥΥ    

Στην επόµενη εικόνα φαίνεται η πρώτη σελίδα του site. Εκεί µπορούµε να παρατηρήσουµε 

ότι υπάρχει και µια αγγλική µετάφραση (βλέπε σχετική σηµαία) η οποία όµως δίνει µόνο µια 

σύντοµη περιγραφή του έργου στην Αγγλική γλώσσα. 

 

  

   

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η «εισαγωγή» και η «περιγραφή» του έργου. 
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Τα «αποτελέσµατα» χωρίζονται σε:  

⇒ ∆ηµοσιεύσεις 

⇒ Ηµερίδα 

⇒ Παραδοτέα 

⇒ Παρουσιάσεις και 

⇒ Υποδοµές 

 

 

   

Στην επόµενη εικόνα φαίνονται οι «δηµοσιεύσεις». 
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Ενώ στην επόµενη οι Υποδοµές και συγκεκριµένα τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί. 
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Στη συνέχεια, υπάρχουν τα «Νέα» και ο «Χώρος Συζητήσεων». 
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Μετά η παρουσίαση των εταίρων που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου και οι 

«σχετικοί σύνδεσµοι». 
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Τέλος να σηµειωθεί ότι υπάρχει και «Χάρτης πλοήγησης» µε βάση τον οποίο ο χρήστης 

µπορεί εύκολα να βρει ότι ψάχνει στην ιστοσελίδα. 
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444    ΣΣΣ ΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕ ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜ ΑΑΑΤΤΤΑΑΑ    

Με βάση την µέχρι τώρα λειτουργία του ιστοχώρου από την οµάδα εργασίας, τα 

συµπεράσµατα δεν µπορούν να είναι παρά µόνο θετικά. ο ιστοχώρος έδρασε καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έργου ως το σηµείο αναφοράς. Ακόµα και σε παρουσιάσεις του έργου (και στο 

εξωτερικό) υπήρχε δυνατότητα επίδειξης των αποτελεσµάτων µέσω του ιντερνετ, κάτι που 

έδινε πάντα µεγάλη ευελιξία.  

 

Οσον αφορά τους «εξωτερικούς» χρήστες, οι απόψεις ήταν πάντα θετικές, ενισχυόµενες και 

από τη γενικότερη πολιτική του έργου, να δηµοσιεύσει και να θέτει στη διάθεση όλων, τα 

αποτελέσµατά του. Να σηµειωθεί ότι οι επισκέψεις στον ιστοχώρο από τον Αύγουστο του 

2006 που άρχισαν να καταγράφονται, πλησιάζουν τις 2.500, αριθµό ιδιαίτερα ικανοποιητικό 

για ερευνητικό έργο. 
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555    ΣΣΣ ΧΧΧ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚΟΟΟ    ΛΛΛΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΣΣΣΜΜΜ ΙΙΙ ΚΚΚΟΟΟ    

Apache Software Foundation: http://www.apache.org/  

The source for Java developers: http://java.sun.com/  

MySQL: The world’s most popular open source database: http://www.mysql.com/  

Open Source Initiative: http://www.opensource.org/  

PHP language: http://www.php.net/  

Tomcat: http://tomcat.apache.org/ 

phpBB: http://www.phpbb.com/.  

  

  


